
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nota de premsa 

 

Es tracta de la primera aliança segellada per l’organisme internacional 

amb una fundació bancària 

 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” i la Unió 
pel Mediterrani impulsaran el 

desenvolupament socioeconòmic 
euromediterrani  

 

 

• El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, i el 

secretari general de la Unió pel Mediterrani (UpM), Fathallah 

Sijilmassi, han signat una aliança estratègica per impulsar 

conjuntament projectes socials i de desenvolupament econòmic als 

països del Mediterrani.  

 

• La Unió pel Mediterrani és un organisme internacional que agrupa 43 

països i més de 756 milions de ciutadans de tots els estats membres 

de la Unió Europea, com també d’estats nord-africans i de l’Orient 

Mitjà dins l’àmbit mediterrani. 

 

• La inserció laboral de joves i dones i el foment de la cohesió social 

per mitjà del desenvolupament urbà sostenible i l'economia digital són 

dos dels objectius de l’acord.  
 

• «En un món immers en el fenomen de la globalització, cal reforçar el 

vincle històric entre els països del Mediterrani per construir, entre 

tots, societats més justes i cohesionades. Aquest objectiu només és 

assumible amb la suma d’esforços; per això és tan important la nostra 

aliança amb la Unió pel Mediterrani», explica Isidre Fainé, president de 

la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

 



 
 
 

 

 
 

Barcelona, 23 d’octubre de 2014. El president de la Fundació Bancària 

”la Caixa”, Isidre Fainé, i el secretari general de la Unió pel Mediterrani (UpM), 

Fathallah Sijilmassi, han formalitzat avui una aliança estratègica amb l’objectiu 

de treballar conjuntament per impulsar el desenvolupament socioeconòmic del 

Mediterrani.  

 

L’acord, el primer que signa aquest organisme amb una fundació bancària, 

preveu la promoció de diferents iniciatives en països del sud del Mediterrani 

com ara el Marroc, Tunísia i Turquia, entre d’altres. La formació, la integració 

laboral i el foment de l’emprenedoria entre dones i joves seran algunes de les 

línies d’actuació prioritàries de l’aliança. Alhora, en el terreny del 

desenvolupament urbà sostenible s’impulsaran programes per fomentar la 

cohesió social i la intervenció comunitària a diferents ciutats del Mediterrani.  

 

«En un món immers en el fenomen de la globalització, cal reforçar el vincle 

històric entre els països del Mediterrani per construir, entre tots, societats més 

justes i cohesionades. Aquest objectiu només és assumible amb la suma 

d’esforços; per això és tan important la nostra aliança amb la Unió pel 

Mediterrani», explica Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària ”la Caixa”. 

 

«Aquest acord és una aliança estratègica per a la Unió pel Mediterrani amb 

relació a iniciatives dirigides a la creació de treball i la inserció laboral de la 

zona euromediterrània, en línia amb els seus reptes actuals i l’estratègia global 

de la institució», afirma Fathallah Sijilmassi. El secretari general de 

l’organització internacional valora l’experiència de la Fundació ”la Caixa” en 

projectes de cooperació i ressalta «la gran oportunitat de treballar conjuntament 

des de Barcelona cap a la resta del Mediterrani». 

 

La UpM és un organisme internacional que agrupa 43 països (28 Estats 

membre de la Unió Europea i 15 països del Sud-est del Mediterrani) i més 

de 756 milions de ciutadans. La seva missió és augmentar el potencial de la 

integració regional i la cohesió entre els països de la zona. 

 

L’aliança amb la UpM també ratifica i consolida el suport de l’Obra Social 

”la Caixa” al desenvolupament euromediterrani. En aquest sentit, des de l’any 

passat l’entitat impulsa la MED Confederation, una aliança per situar el 

Mediterrani dins l’economia global, juntament amb entitats de Bèlgica, França, 

Marroc, Egipte, Tunísia i Turquia. El seu objectiu és promoure la cooperació 

socioeconòmica a la zona per tal que aquesta regió tingui una millor posició 

econòmica, comercial i social en un món globalitzat. 



 
 
 

 

 
 

Aquests són alguns factors competitius que expliquen la importància de 

fomentar la cooperació entre els països mediterranis: 

- Demografia i recursos humans. Segons dades del Banc Mundial, la 

riba sud i est del Mediterrani (270 milions d’habitants) necessita crear 

fins a l’any 2020 més de 62 milions de llocs de treball si vol donar sortida 

laboral a la generació de joves més nombrosa de la seva història.  

 

- La seva privilegiada situació estratègica. En una economia globalitzada 

amb un important pes del transport marítim, la posició del Mediterrani 

com a nexe entre tres continents li fa recuperar centralitat. 
 

- Els seus recursos naturals (a la zona euromediterrània hi ha el 5,8 % 

de les reserves de petroli mundials i el 8,4 % de les de gas) i la seva 

proximitat a les reserves d’hidrocarburs la converteixen en la regió de 

trànsit d’energia més important del món. 
 

- La combinació de mercats madurs i emergents, països amb tecnologia 

de nivell mitjà i avançada, i economies intensives en mà d’obra i capital 

suposa una enorme complementarietat entre les ribes nord i sud del 

Mediterrani.  
 

- Una societat civil dinàmica, amb nous lideratges per part dels joves i 

les dones, en un procés de plena transformació política i social. 
 

 
 
 
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829/ ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia  
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